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Este Boletim contém informações sintéticas de decisões proferidas pelos Colegiados do TCU, relativas à área de Pessoal,
que receberam indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial no período acima indicado. Os enunciados procuram
retratar o entendimento das deliberações das quais foram extraídos. As informações aqui apresentadas não constituem,
todavia, resumo oficial da decisão proferida pelo Tribunal nem representam, necessariamente, o posicionamento
prevalecente do TCU sobre a matéria. O objetivo é facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes do TCU. Para
aprofundamento, o leitor pode acessar o inteiro teor das deliberações por meio dos links disponíveis.

Acórdão 1763/2020 Plenário (Consulta, Relator Ministro Bruno Dantas)
Auxílio-saúde. Plano de saúde. Ressarcimento. Dependente. DPU. Consulta.
Não há exigência de que o membro ou o servidor da Defensoria Pública da União que recebe o auxílio relativo à assistência
à saúde por meio do ressarcimento das despesas com plano ou seguro privado de saúde seja o contratante titular do plano
e, portanto, não há vedação a que o membro ou o servidor beneficiário seja dependente em contrato avençado com a
operadora de plano de saúde por pessoa jurídica ou microempresa individual, bastando que comprove o dispêndio próprio
para ter acesso ao ressarcimento, uma vez que aplicam -se à DPU o art. 230, caput e § 5º, da Lei 8.112/1990 e o art. 1º, § 3º,
do Decreto 4.978/2004.
Acórdão 1815/2020 Plenário (Administrativo, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Cargo público. Investidura (Pessoal). Posse (Pessoal). Decisão judicial. Indenização.
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o
fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de flagrante arbitrariedade. A mera
existência de litígio judicial sobre concurso público não gera dano indenizável.
Acórdão 7313/2020 Primeira Câmara (Reforma, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Sobrestamento de processo. Ação judicial. Repercussão geral. STF.
É cabível o sobrestamento de processo de apreciação de ato de pessoal sujeito a registro que tenha ingressado há mais de
cinco anos no TCU até que sobrevenha decisão definitiva do STF no âmbito do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão
Geral).
Acórdão 7634/2020 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico. Nível médio.
É irregular a acumulação de cargo de professor com de técnico de nível médio para o qual não se exige qualquer formação
específica. O cargo técnico ou científico (art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal) é aquele cujas atribuições
não possuem natureza eminentemente burocrática ou repetitiva e para cujo exercício são exigidos conhecimentos técnicos
específicos e habilitação legal, não necessariamente em nível superior. A expressão “técnico” em nome de car go não é
suficiente, por si só, para classificá-lo na categoria de cargo técnico ou científico a que se refere aquele dispositivo
constitucional.
Acórdão 8208/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira)
Aposentadoria. Idade mínima. Tempo de contribuição. Tempo ficto. Tempo de serviço.
É irregular a contagem de tempo de serviço majorado ponderadamente (tempo ficto) com o objetivo de reduzir a idade mínima
para aposentadoria com fundamento no art. 3º, inciso III, da EC 47/2005, uma vez que essa redução está atrelada ao tempo
de contribuição, e não ao tempo de serviço.
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Acórdão 8208/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira)
Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Laudo. INSS. CLT. Certidão. Periculosidade. Penosidade.
É permitida a contagem ponderada de tempo de serviço prestado em condições de risco, perig osas ou insalubres pelo
servidor que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades dessa natureza, em período anterior à vigência da Lei
8.112/1990. No entanto, quando se tratar de cargo de natureza eminentemente administrativa, a referida contagem somente
é admitida quando houver a apresentação de certidão emitida pelo INSS ou, alternativamente, de laudo oficial que
efetivamente comprove a existência de risco à integridade física do servidor ou a presença de agentes nocivos à sua saúde
no local de trabalho.
Acórdão 8230/2020 Primeira Câmara (Reforma, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Irregularidade. Aposentadoria . Reforma (Pessoal). Pensão.
O falecimento do interessado não leva à perda de objeto na apreciação do ato de aposentaria ou reforma quando há
ilegalidade patente, em razão da existência de benefício pensional, devendo o TCU deixar desde logo assentado o seu
posicionamento.
Acórdão 7767/2020 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Ato sujeito a registro. Princípio da razoabilidade. Aposentadoria. Princípio da economia processual. Princípio da eficiência.
Deve-se considerar legal o ato de aposentadoria cujo implemento de co ndições não se dera até a data de concessão, mas
ocorreu antes da apreciação do ato pelo TCU, em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, pois, se
obrigado a retornar à atividade, o beneficiário pode requerer nova aposentadoria, sob o mesmo fundamento.
Acórdão 8032/2020 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito.
A aplicação do princípio da segurança jurídica, para fins de manutenção excepcional dos efeitos financeiros de atos de
concessão ilegais, deve cingir-se àquelas hipóteses em que for irreversível a situação fática do interessado ou insuportável
o prejuízo a ele causado, relacionadas em regra: i) à impossibilidade de reversão d o servidor à atividade para complementar
tempo de serviço considerado ilegal; ii) à supressão dos meios de subsistência condigna; iii) ao estado de saúde do
beneficiário; ou iv) à absoluta impossibilidade de preenchimento de algum requisito legal para apos entadoria.
Acórdão 8045/2020 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Aposentadoria. Vantagem opção. Vedação. Marco temporal.
É vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração
do cargo em comissão (“opção”, art. 2º da Lei 8.911/1994), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria
após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no
qual se deu a aposentadoria.
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